
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a 
zo 14.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30. júna 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecný úrad Neverice, Hlavná č. 119/29, 951 72  Neverice 

 

 

Z á p i s n i c a 

zo 14.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

 

Dátum konania:  30. júna 2021 

 

Prítomní:   Milan Kováč, starosta obce 

Poslanci:   Ing. Jozef Bachan 

    Ing. Radovan Nosko 

    Mgr. Dušan Pintér 

    Stanislav Pupák 

      

Ospravedlnení:  Mgr. Andrej Haveta 

    Miroslav Židík 

     

Ďalší prítomní:   
Hlavná kontrolórka obce: PhDr. Jana Klikačová 

  

Hostia: podľa prezenčnej listiny 

 

Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice č. 1. 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Milan Kováč, starosta obce, ktorý 

privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že sú prítomní štyria poslanci z celkového počtu 

sedem poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Oboznámil prítomných, že 

poslanec Pavol Zachariaš sa doručením písomného oznámenia dnešným dňom vzdal mandátu 

poslanca.  Informoval poslancov o postupe pri nastúpení náhradníka za poslanca obecného 

zastupiteľstva v zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva.  

 

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 Starosta obce určil zapisovateľku zápisnice: Zuzanu Bugárovú, referentku OcÚ a 

overovateľov zápisnice: Mgr. Dušana Pintéra, poslanca OZ a Ing. Jozefa Bachana, poslanca 

OZ. O určení zapisovateľky a overovateľov zápisnice dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za:  4 (Ing. J. Bachan, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér, Stanislav Pupák) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 160/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

že za zapisovateľku zápisnice bola určená p. Zuzana Bugárová a za overovateľov zápisnice 

zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva boli určení  – Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ 

a Ing. Jozef Bachan, poslanec OZ. 

 

3.  Voľba návrhovej komisie  

 

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie: Ing. Radovan Nosko, poslanec OZ 

a Stanislav Pupák, poslanec OZ. 

O obsadení návrhovej komisie dal hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4 (Ing. J. Bachan, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér, Stanislav Pupák) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 161/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

v o l í 

členov návrhovej komisie: Ing. Radovan Nosko, poslanca OZ,  Stanislav Pupák, poslanca OZ 

   

4. Schválenie programu rokovania 

 

 Milan Kováč, starosta obce  - predložil návrh programu podľa pozvánky. 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie  

4. Schválenie programu rokovania 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

6. Inventarizácia k 31.12.2020 

7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Neverice za rok 2020 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Neverice za rok 2020 

9. Záverečný účet Obce Neverice za rok 2020 

10. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

11. Správa hlavného kontrolóra obce o rozpočtovom hospodárení s finančnými 

prostriedkami k 31.3.2021 

12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Neverice na II. polrok 2021 

13. Predbežný návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia v k. ú. Neverice, p.č. 544 

14. Rôzne – Diskusia 

Informácie starostu obce 

15. Záver 

 

O programe rokovania dal starosta obce hlasovať. 
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Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4 (Ing. J. Bachan, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér, Stanislav Pupák) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 162/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

program rokovania 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach  

 

 

5. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

 S plnením uznesení z 13. zasadnutia OZ oboznámila poslancov PhDr. Jana Klikačová, 

hlavná kontrolórka obce.  

  

K plneniu uznesení neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  

Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva tvorí  

prílohu zápisnice č. 2.   
  

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4  (Ing. J. Bachan, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér, Stanislav Pupák) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 163/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

kontrolu plnenia uznesení z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nevericiach 

 

6. Inventarizácia k 31.12.2021 – informácia 

 

 Informáciu predniesla Monika Zúziková, referentka OcÚ. Inventarizačný zápis 

inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov k 31.12.2020 tvorí prílohu zápisnice č. 3. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4  (Ing. J. Bachan, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér, Stanislav Pupák) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 164/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

b e r i e  na   v e d o m i e 

Informáciu o Inventarizácii k 31.12.2020 

 

 

7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Neverice za rok 2020  

 

 Monika Zúziková, referentka OcÚ  –  oboznámila   prítomných   so  správou  z  auditu  

účtovnej  závierky, vypracovanou nezávislým audítorom Ing.  Jozefom Adamkovičom dňa 

23. apríla 2021. Štatutárny audítor na základe overenia dodržiavania povinností podľa 

požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu 

v znení neskorších predpisov konštatoval, že Obec Neverice konala v súlade s požiadavkami 

zákona o rozpočtových pravidlách. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 4. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k správe nezávislého audítora. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4  (Ing. J. Bachan, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér, Stanislav Pupák) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 165 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Neverice 

z auditu účtovnej závierky za rok 2020 

 

 

8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Neverice 

 

 PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce – predniesla stanovisko hlavného 

kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Neverice za rok 2020. Skonštatovala, že obec splnila 

všetky zákonmi stanovené podmienky pri spracovaní záverečného účtu obce. Odporúča 

schváliť celoročné hospodárenie v obci bez výhrad. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice č. 5. 

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k predmetnému stanovisku. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4  (Ing. J. Bachan, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér, Stanislav Pupák) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 166/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Neverice za rok 2020 

 

 

9. Záverečný účet Obce Neverice za rok 2020 

 

 Monika Zúziková, referentka OcÚ – predložila návrh Záverečného účtu Obce 

Neverice za rok 2020,   ktorý  bol   zverejnený  v úradnej  tabuli  a  na  webovom   sídle  obce  

od 8.6.2021. V zákonom stanovenej lehote neboli doručené žiadne pripomienky. 

Hospodárenie obce za rok 2020 skončilo prebytkom vo výške 37 442,33 EUR. Súčasťou 

návrhu Záverečného účtu je aj návrh na použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu v plnej výške. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 6. 

 

 Starosta obce dal hlasovať o schválení Záverečného účtu obce Neverice za rok 2020 

a schválení použitia prebytku hospodárenia. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4 (Ing. J. Bachan, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér, Stanislav Pupák) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 167/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

a)    s c h v a ľ u j e 

Záverečný účet obce Neverice za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

b)    s c h v a ľ u j e 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  

37 442,33 EUR 

 

10. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

 

 S materiálom oboznámila poslancov Monika Zúziková, referentka OcÚ. Tvorí prílohu 

zápisnice č. 7. K rozpočtovému opatreniu neboli žiadne pripomienky ani námietky. 

 

O návrhu uznesenia dal starosta obce hlasovať. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4  (Ing. J. Bachan, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér, Stanislav Pupák) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 168/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 v zmysle § 21 vnútorného predpisu Zásady 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Neverice (schváleného uznesením obecného 

zastupiteľstva č. 137/2020 zo dňa 31.3.2021 podľa prílohy. 

 

11. Správa hlavného kontrolóra obce o rozpočtovom hospodárení s finančnými 

prostriedkami k 31.3.2021 

  

 PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce predniesla výsledky Správy 

rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami k 31.3.2021 v obci Neverice, pričom: 

- príjmy boli plnené na 29,95 % 

- výdavky predstavujú 20,66% plnenia. 

Správa tvorí prílohu zápisnice č. 8. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k správe hlavného kontrolóra. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4  (Ing. J. Bachan, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér, Stanislav Pupák) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 169/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Správu rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami k 31.3.2021 

 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Neverice na II. polrok 2021 

 

 Návrh plánu predniesla PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka obce. K návrhu 

neboli žiadne pripomienky. Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 9. Súčasne zdôraznila nutnosť 

riešenia dlžníkov v exekučnom konaní. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu uznesenia k plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4  (Ing. J. Bachan, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér, Stanislav Pupák) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 170/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Neverice na II. polrok 2021. 
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13. Predbežný návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia v k. ú. Neverice,  p. č. 544 

 

 Milan Kováč, starosta obce – oboznámil prítomných so  žiadosťou firmy Sladučké 

ovocie, s.r.o.. Po prerokovaní žiadosti dal hlasovať o návrhu uznesenia. Žiadosť – príl. č. 10. 

 

Výsledky HLASOVANIA: 

prítomní: 4 

za: 4  (Ing. J. Bachan, Ing. Radovan Nosko, Mgr. Dušan Pintér, Stanislav Pupák) 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 171/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevericiach 

s ú h l a s í 

s možnosťou nového využitia parcely registra „E“ číslo 544 v k. ú. Neverice na výstavbu 

skladových priestorov a spevnenej plochy pre parkovanie áut 

 

14. Rôzne – Diskusia, Informácie starostu obce 

 

Stanislav Pupák, poslanec OZ – informoval sa v akom stave je dom smútku. 

 

Milan Kováč, starosta obce – opravili sme zatekajúcu strechu, máme vypracovaný projekt na 

jeho rekonštrukciu , čakáme na výzvu.  

Súčasne informoval poslancov o prebiehajúcich prácach v obci - kosenie verejných 

priestranstiev, obnova náteru železných konštrukcií a drevených častí Amfiteátra pod 

Platanom. 

 

Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ – navrhuje umyť fasádu na kultúrnom dome.  

 

Milan Kováč, starosta obce – firmu na uvedené práce máme zabezpečenú. Predmetom 

čistenia bude severná stena (cca 140 -160 m2, plošina, teplá voda, saponáty, diery do fasády, 

zabezpečenie nálepiek). 

 

Stanislav Pupák, poslanec OZ – tento problém má aj nová bytovka. 

 

Jozef Bachan, poslanec OZ – informoval sa na možnosť pokosenia buriny, ktorou je zarastená 

spojovacia cesta, vedúca z Ladickej ulice na ihrisko.  

 

Milan Kováč, starosta obce – objednáme službu mulčovania  dodávateľsky – PD Neverice. 

 

PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka – nábytok v kancelárii obecného úradu, kde sedia 

referentky, je zastaralý. Je potrebné tieto priestory skultúrniť. 

 

 Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ – vyriešiť by sa mala klimatizácia priestorov. 

 

Milan Kováč, starosta obce – Nadácia Allianz, nám poskytla na základe žiadosti obce 

finančný  príspevok   na   financovanie   verejnoprospešného  účelu,  ktorým je ochrana života  
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a zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom osadenia zariadenia na meranie 

rýchlosti. Finančné prostriedky boli poskytnuté vo výške 2 000,00 EUR, z ktorých sa bude 

financovať obstaranie a inštalácia zriadenia na meranie rýchlosti na štátnej ceste III. triedy č. 

1661, vedúcej z Jelenca do Neveríc. Merač bude osadený na mieste vjazdu do obce. 

 

PhDr. Jana Klikačová, hlavná kontrolórka – poukázala na dopravný problém Nitrianskej 

ulice. Cesta je príliš úzka, povrch v zlom stave, dve autá tu nemajú šancu prejsť naraz. Je tu 

hustá premávka a čoraz častejšie tu jazdia aj nákladné vozidlá a autobusy. Nedá sa tu 

existovať. Treba to riešiť. 

 

Ing. Radovan Nosko – treba upratať okolie sýpky.  

 

Milan Kováč, starosta obce – jamy na ceste boli opravené asfaltovou zmesou. Projekt na 

osadenie dopravných značiek na Nitrianskej ulici bol vypracovaný. Prisľúbil preskúmať 

spisový materiál vo veci povolenia osadenia značiek. Na upratovaní dvora v okolí sýpky 

intenzívne už dlhšiu dobu pracujeme. Je potrebné doriešiť uskladnenie prídavného náradia za 

traktor. V riešení je aj likvidácia nevyužitých veľkoobjemových kontajnerov, o ktoré prejavil 

záujem pán Ircha.  

 

Monika Zúziková, referentka OcÚ – od nového školského roka 2021/2022 nastávajú zmeny 

v poskytovaní dotácií na stravu. Končí poskytovanie dotácii na stravu v poslednom ročníku 

MŠ pre všetky deti. Dopĺňajú sa nové skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytovanie dotácie. 

Z uvedených dôvodov je potrebné prepracovať VZN č. 2/2020 o určení výšky finančných 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so 

stravovaním. 

 

Milan Kováč, starosta obce: 

 vyzval poslancov, aby sa v termíne do najbližšieho pondelka písomne vyjadrili, ktorý 

termín im vyhovuje, na zasadnutie obecného zastupiteľstva z dôvodu prijatia 

uvedeného VZN 

 oznámil termín konania ochotníckeho divadelného predstavenia v KD Neverice - 

19.9.2021  

 z estetického hľadiska zabezpečujeme výmenu provizórnej textílie na javisku za 

kvalitnejšiu na koľajničkách (cca 5 000,00 Eur), za účelom premietania 

prostredníctvom osadeného projektora bude zakúpené premietacie plátno 

 máme informácie, že bude vyhlásená výzva na získanie finančných prostriedkov, do 

ktorej sa plánujeme zapojiť (výmena plávajúcej podlahy vo veľkej sále kultúrneho 

domu za parkety, vybavenie sály reproduktormi) 

 hodové slávnosti 2021 sa budú konať v dňoch 13. – 15. augusta 2021. V tejto 

súvislosti poprosil poslancov o pomoc pri zabezpečení členov odbornej poroty na 

hodnotenie hodového guláša. Občianske združenie POD PLATANOM plánuje počas 

hodového piatka usporiadať Retro párty v kultúrnom dome. Aj napriek tomu, že sa 

tým skomplikujú obci prípravy priestorov na ostatné podujatia, vyšli sme združeniu 

v ústrety. Pripomenul Ing. Noskovi zabezpečenie psovodov do hodového programu. 

Ostatný program bude tradičný (cyklisti, hodový guláš, hodová zábava na amfiteátri, 

vystúpenie hudobného telesa počas nedeľného večera - tento rok Duo Yamaha, 

kolotoče). 
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Ing. Radovan Nosko, poslanec OZ – pripomenul opravu lavičiek na amfiteátri. 

 

Milan Kováč, starosta obce – zabezpečíme, potrebné je aj doplnenie osvetlenia a prekládka 

rozvádzača pri amfiteátri. 

 

Milan Kováč, starosta obce – v súvislosti s podaním projektu na rekonštrukciu kabín na 

ihrisku skonštatoval, že finančné prostriedky budú obci poskytnuté pravdepodobne koncom 

roka. Z dôvodu vysokého nárastu cien materiálu má obavy, že čiastka 10 000,00 Eur nebude 

na projekt postačovať. Bude potrebné túto tému rozobrať podrobnejšie. 

 

Roman Kajaba, občan – spýtal sa, čo je nové vo veci výstavby spoločnej čistiarne 

odpadových vôd v Beladiciach.  

 

Milan Kováč, starosta obce – podrobne vysvetlil problematiku verejného obstarávania vo veci 

podlimitnej zákazky s názvom „BELADICE – rozšírenie ČOV“, vyhláseného obstarávateľom 

Združenie obcí MIKROREGIÓN „Podtríbečie – Drevernica“. Rada úradu pre verejné 

obstarávanie koná v odvolacom konaní, na základe námietky jedného uchádzača, zatiaľ 

nevydala rozhodnutie.  

 

 

15. Záver 

 

 Starosta obce p. Milan Kováč skonštatoval, že program 14. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Nevericiach bol prerokovaný. Poďakoval všetkým za účasť a vyhlásil 

zasadnutie za ukončené. 

 

V Nevericiach dňa 9.7.2021 

 

 

         Milan    K o v á č 

                starosta obce Neverice 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Mgr. Dušan Pintér, poslanec OZ 

 

Ing. Jozef Bachan, poslanec OZ 

 

 

Zapísala: 

Zuzana Bugárová, referentka OcÚ 
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